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Over 2020
Een belangrijk doel van een stedenband zoals die tussen beide steden met de naam Dordrecht (één
in het Nederlandse Zuid-Holland, één in de Zuid-Afrikaanse Oostkaap) is verbinden. Mensen laten
merken dat er meer is dan hun eigen dorp of stad, werk-, familie- en vriendenkring. Je wereld een
beetje groter maken. Dat principe kreeg in 2020 hulp uit onverwachte hoek. Want ineens zag de
wereld zich verbonden door een factor met enorme impact: Covid-19. Het Coronavirus sloeg met
ongekende kracht om zich heen. En doet dat op moment van schrijven nog steeds.
Daarmee had Corona een alles bepalende invloed op de activiteiten (en het uitblijven daarvan) van
de stedenband. Simpelweg ging alles draaien om de impact van Corona. Met als belangrijkste effect
dat het geplande werkbezoek aan Zuid-Afrika niet door kon gaan. Een werkbezoek dat in het teken
zou staan van het bijzondere project dat opgetuigd is met het Johan de Witt Gymnasium. Maar ook
een werkbezoek dat de spil zou vormen in alle andere projecten, steun en bekendheid van de
stedenband. En waar eerst nog de verwachting was dat het simpelweg zou gaan om uitstel naar een
volgend jaar weten we inmiddels beter.
Kortom, een summier jaarverslag over 2020 dat Corona als rode draad heeft. Maar zeker ook laat
zien dat juist in tijden van nood een stedenband als deze zeer betekenisvol kan zijn. Wij danken allen
die hun steun en betrokkenheid bij de stedenband in 2020 voelbaar hebben gemaakt.

Project Onderwijs (Johan de Witt Gymnasium)
Het stond met grote letters in de agenda’s van twee jonge meiden, een docent, de coördinator en
bestuurders van de stedenband en vele andere betrokkenheid: het werkbezoek aan Dordrecht ZuidAfrika gepland voor oktober 2020. In maart klopte Corona op de deur en werd de samenleving in rap
tempo op slot gezet. Het leek tijdelijk, maar hakte er gelijk flink in. Want er waren tal van fonds
wervende activiteiten gepland op het Johan de Witt Gymnasium. Met als doel een onderwijsproject
te steunen voor de basisschool van Munniksville, één van de townships in Dordrecht ZA.
Het begon allemaal een jaar eerder met de vraag of er een project was dat Liv Koenen en Anna Busé,
twee bovengemiddelde studenten van het Johan de Witt Gymnasium. Liefst iets met onderwijs, een
schooltje bouwen of zo. De twee werden via docente Stepghanie Greyling gekoppeld aan het
schooltje in Munniksville. Stephanie had al eerder, tijdens het werkbezoek in 2019, haar diep
gekoesterde wens geuit onderwijsvernieuwing te organiseren voor het schootje, waar veel kinderen
met een leerachterstand les krijgen. Met name om meer visueel gerichte onderwijsmiddelen te
hebben. Daar zijn Liv en Anna mee aan de slag
gegaan. Met als doel voldoende geld op te halen voor
het project én zelf in staat te zijn het geld tijdens een
bezoek te overhandigen en te helpen de
onderwijsvernieuwing door te voeren.
In maart leken de seinen nog op groen, als moest er
een streep door veel van de
fondswervingsbijeenkomsten. Ondanks dat wisten de
twee met onder andere de verkoop van stroopwafels
als een flink bedrag bij elkaar te halen.
In de zomer werd duidelijk dat er ook een streep
moest door het werkbezoek. Voorzichtig werd
gekeken of uitstel naar uiterlijk februari 2021
mogelijk zou zijn; het project zou in ieder geval vóór
de examens moeten zijn afgerond omdat daarna de
focus op de eindexamens moest liggen.
De ontmoeting tussen Stephanie en Liv & Anna vond
dus online plaats. Met meerdere video-calls werd
Oploop bij de verkoop van stroopwafels
kennis gemaakt en afgestemd over het project en
welk product het op ging leveren. Bijzondere ontmoetingen, die veel impact hadden ondanks dat het
via telefoon en video ging.
Inmiddels is het project afgerond. Niet zoals gepland, maar wel met een fantastisch resultaat. De reis
ging niet door. Maar wel werd een vernuftig systeem aangeschaft waarmee via een beamer en online
lesaanbod in de klaslokalen een interactief lesaanbod gerealiseerd kan worden dat een heel nieuwe
onderwijswereld opent. Dat allemaal dankzij de tomeloze inzet van Liv en Anna die, ondanks de grote
teleurstellingen en onzekerheid die het project plaagden door Corona, steeds zijn doorgegaan. Een
bijzonder en zeer positief resultaat dat uiteindelijk zijn finale pas kreeg in het eerste kwartaal van
2021. Daarom zult u het project ook in jaarverslag van 2021 nog tegenkomen. Ook op deze plek heel
veel dank voor Liv en Anna, hun ouders en alle betrokkenen van het Johan de Witt Gymnasium.

Soupkitchens
Tijden het werkbezoek in 2019 was het bezoek aan de soupkitchen in Tyoksville een van de
hoogtepunten. Ook omdat het bijzonder was om te zien met hoeveel energie de vrouwen die het
project draaien daarmee aan de slag zijn. En toen al werd duidelijk wat de waarde was van het
voedselproject dat er voor zorgt dat de allerarmsten toch tenminste een aantal keer per week
kunnen rekenen op een voedzame en gezonde maaltijd.
Ten toen kwam Corona. Ook in Zuid-Afrika. En daarmee werden ook in dat land veel maatregelen
getroffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Een lockdown, waarbij ook
scholen werden gesloten. De werkloosheid was er al hoog maar werd alleen maar hoger. Distributie
van goederen liep vertraging op waardoor de prijzen stegen. En met het sluiten van de scholen
verviel daarmee ook dagelijkse gezonde maaltijd die kinderen normaal dagelijks krijgen op school.
Dus al snel werd de situatie nijpend en groeide de druk op de soupkitchen in Tyoksville. En werden
extra soupkitchens (gaarkeukens) geopend in onder andere de arme wijk Munniksville. Hier was
onder andere ook Stephanie Greyling (de leerkracht van het basisschooltje in dezelfde wijk en
dezelfde die betrokken was bij het
onderwijsproject met het Johan de Witt
Gymnasium) betrokken. En de noodkreet werd
ook aan de Nederlandse partners gesteld. Help
ons met voedselzekerheid. Want dat is hard
nodig. Gestaag kwam fondswerving op gang,
waarbij onder andere de Dordrechtste
Ondernemers Vereniging weer van
onschatbare waarde bleek. In totaal werd ruim
3000 euro ingezameld en ter beschikking
gesteld aan de diverse soupkitchens.
De bijdrage vanuit Nederland is er een die hand
in hand gaat met donaties die lokaal gedaan
worden. Zo dragen ook lokale ondernemers in
Zuid-Afrika, waaronder de mijn van Indwe (nog in opstartfase). Maar ook de lokale supermarkt
draagt bij door de fondsen te beheren en om te zetten in een maandelijkse hoeveelheid ingrediënten
(op verzoek van de soupkitchens) die tegen inkoopsprijs ter beschikking worden gesteld. Daarmee
kan tot 4 keer per week een maaltijd worden gekookt, waarvoor steeds tussen de 100 en 200
mensen (per keuken!) in de rij staan. En dat aantal lijkt te groeien zolang de pandemie doorgaat! Ook
hier dank aan allen die hebben geholpen met een financiële bijdrage aan de soupkitchens.
Een van de gaarkeukens in actie

Coronaverhalen
In samenwerking met de andere stedenbanden van Dordrecht werd bijgedragen aan een serie
‘Corona-verhalen’. Waarin de impact van Corona op het dagelijks leven vanuit verschillende
invalshoeken belicht werd, juist ook door partners in de partnersteden. Al bleek het lastig hier input
voor te realiseren. Het was goed te merken dat de impact van Corona in Zuid-Afrika groot was. Zo
was het lange tijd verplicht thuis in quarantaine te blijven, waarmee het sociaal leven grotendeels stil
kwam te liggen. Waar het normaal al lastig is met regelmaat contact te onderhouden met en input
op te halen via onze partners kwam er nu nog nauwelijks extra inzet los. Maar de verhalen die
kwamen waren waardevol om ook in Nederland perspectief te geven. Om de ergernissen van
thuiswerken en thuis onderwijs geven en het niet kunnen bezoeken van een bouwmarkt of feestjes
te missen te plaatsen naast
toenemende voedselonzekerheid,
werkloosheid en uitzichtloosheid.
Gelukkig is het perspectief in onze
partnerstad inmiddels als iets
beter, maar de roep om hulp in
bestaanszekerheid blijft.

En verder…
De afgelopen jaren is gebouwd
aan een samenwerking met een
platform in Zuid-Afrika; de
Foundation. Bedoeld als een
breed platform van betrokken
Begrafenis van een Corona slachtoffer
inwoners die gezamenlijk
belangen konden wegen en als counterpart kon fungeren binnen de stedenband. Ondanks intensieve
pogingen de contacten met de Foundation te onderhouden heeft dit tot niets geleid. Het bestuur van
de stedenband Dordrecht-Dordrecht concludeert dan ook met pijn in het hart dat deze constructie
vooralsnog niet levensvatbaar blijkt. Contacten werden daarom vooral onderhouden via de
gebruikelijke back-up kanalen, waaronder ondernemers Pieter Greyling en Dimakatso.
Eind 2019 werd het Moestuinproject, dat jarenlang ondergebracht was bij partnerorganisatie ASVV,
afgestoten door diezelfde partner. Bedoeling was het op eigen kracht te laten draaien. Helaas is dit
project niet van de grond gekomen. Het op een andere manier organiseren van een
voedselzekerheid project (zoals het tuinproject bedoeld is) zal een belangrijk onderdeel zijn van een
werkbezoek op het moment dat dat weer aan de orde is.
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Tot slot:
Het jaar 2020 heeft nadrukkelijk geïllustreerd dat het fysiek onderhouden van de contacten
essentieel is voor de voorgang van de projecten en inhoud van de stedenband. Natuurlijk zijn
contacten ook via digitale middelen te onderhouden, maar het is veel lastiger voortgang te boeken.
Daarnaast werd de samenwerking noodgedwongen terug gebracht tot het meest basale:
voedselzekerheid. Opvallen voor een land dat als meer ontwikkeld wordt gezien op het Afrikaanse
continent. Desondanks zijn we trots op de hulp die we hebben kunnen bieden en de daarmee
geboden vriendschap tussen beide steden. We kijken uit naar een jaar waarin elkaar bezoeken weer
kan. Want anderhalve meter is prima maar 14.000 kilometer is teveel.
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